Motivering for uddeling af Mathildepris 2008 til
Jane Korczak og Ruth Nielsen
Kære Jane Korczak og Ruth Nielsen
Vi har i år valgt at uddele 2 Mathildepriser - man kunne vel
sige, at vi har valgt en praktiker og en teoretiker.
I er blevet valgt, fordi I på hver jeres måde har arbejdet for
kvinders rettigheder og kvinderet.
Jane, du har startet dit fagpolitiske arbejde i en særdeles ung
alder. Du var kun lige blevet 20 år, da du blev valgt som
tillidsrepræsentant.
Du får også Mathildeprisen for det arbejde, du har gjort for, at
fagbevægelsen i Danmark er blevet en aktiv medspiller i
kampen for at få en kriminalisering af prostitutionskunder. I den
forbindelse har du været initiativtager til et tværfagligt netværk
mod trafficking. Du og 3F var kraftigt medvirkende til, at
prostitution, trafficking og bagmændenes umådelige
fortjenester og ikke mindst deres skånselsløse opførsel blev sat på dagsordenen, da I udførte et fingeret køb
af en ganske ung kvinde i Rumænien med det formål, at hun skulle arbejde som prostitueret.
Dette ligger i tråd med dit ligestillingsarbejde og det arbejde, du har gjort for de svageste grupper både i
KAD, 3F og LO. Du er i det hele taget meget aktiv inden for ligestillingsarbejdet, hvilket ses i dine mange
tillidsposter. Her kan jeg nævne: formand for 3F’s ligestillingsudvalg, initiativtager til et nationalt
ligelønsnetværk og medlem af LO’s ligestillingsudvalg. Også inden for efteruddannelse er du aktiv, idet du er
3F’s ansvarlige for FIU-ligestillingspartnerskabet samt formand for AOF Danmark.
Du er kendt for din karisma og din vedholdenhed. Dette har haft
væsentlig betydning for at få sat ligestilling på dagsordenen inden for
fagbevægelsen, som ellers generelt er betragtet som en meget
mandsdomineret verden.
Du får også Mathildeprisen for dit engagement i integrationsarbejdet, et
nødvendigt arbejde der skal udvikles overalt i skoler, i arbejdslivet og i
kvindeorganisationer som Dansk Kvindesamfund.
Sidst men absolut ikke mindst er ligelønnen din mærkesag, du har
utrætteligt arbejdet på sagen, og jeg er desværre bange for, at der er
brug for dine og mangeandres gode kræfter i mange år fremover, hvis
tempoet ikke bliver sat gevaldigt op. Det er sørgeligt at konstatere, at vi
stadig trækkes med en uligelønsprocent på ca. 18.
Jeg har set, at du har udtrykt din drømmesituation således: ”At de
kvindelige medlemmer havde en bevidsthed om, at de er lige så meget
værd som mændene på arbejdsmarkedet, også lønmæssigt. At dette var
et fælles problem, som alle tog alvorligt på tværs af forbundene.”

Jeg ville ønske, at alle kvinder havde en bevidsthed om, at de er lige så meget værd som mændene på
arbejdsmarkedet, også lønmæssigt, og at hele samfundet var enigt heri.
Kære Ruth
Baggrunden for at vi har valgt at give dig en Mathildepris er først og fremmest det fantastiske bidrag, du har
ydet til det kvindepolitiske arbejde. Det er ganske enkelt uvurderligt!
Du er en pioner, der evner at omsætte kvindepolitik til fagdisciplin. Og
du har formået at gøre dit område respekteret, således at det ikke kun
er ord og luft men noget, der kan omsættes til handling.
Ud over at være en pioner er du en sand forskersjæl. Du har gennem
årene vist, at du er ejer evnen til at skifte position. Du kan gøre det klart
for andre, hvordan ting hænger sammen og således holde forskningen
ajourført.
Du er og bliver heldigvis også med rette betragtet som en respekteret
professor, der har formidlet din viden i utallige udgivelser i ind- og
udland, og det er gjort med et dybt kvindepolitisk engagement.
”Det lange seje træk”, som er Dansk Kvindesamfunds motto, kan i
Mathildepris-sammenhængen fint anvendes om dit arbejde. Du har
gennem hele din forskningskarriere vedholdende lagt vægt på at
dokumentere forhold af betydning for kvinder.
Hvis du skal beskrives yderligere, vil kodeord som dybde, logik samt
stille og rolig overbevisningskraft nok være passende.
Ud over løbende analyser af ligestillingslovene, kvinders retsstilling i arbejdslivet og ligeløn, har du set på
ligestillingsaspekter indenfor pensionsområdet, kontraktretten og udbuds- og ledelsesretten. Herudover har
du beskæftiget dig med graviditet og barsel samt ulønnet og lønnet omsorgsarbejde og seksuel chikane. Det
internationale aspekt, herunder ikke mindst i forhold til EU, samt metodiske analyser, indgår også i dine
ligestillingsarbejder.
For at kunne agere som en seriøs og troværdig aktør på den kvindepolitiske scene er det vigtigt, at den
grundlæggende dokumentation er i orden. Her har du bidraget meget væsentligt til Dansk Kvindesamfunds
forudsætninger for at skabe lydhørhed for vores mål.

Jane og Ruth, vi er midt i en tid, hvor det bør gå op for mange, at Danmark er ved at sakke godt og grundigt
bagud på ligestillingsområdet. Inden for EU ligger vi generelt i den kedelige ende, og når vi taler ligeløn, er vi
på globalt plan blevet overhalet af et par udviklingslande i Afrika.
I fællesskab må vi få åbnet politikernes øjne. Inden for de seneste år har vi oplevet, at der på visse områder
bliver lovgivet, som om kønnene er fuldstændig lige. Her tænker jeg på pensionslovgivningen og
forældreansvarsloven. Så må jeg spørge mig selv: Hvorfor kan vi så ikke få en barselslovgivning, der gør det
muligt for kvinder og mænd at være ligestillet inden for løn og karriere?
Til lykke med Mathildeprisen til jer begge! Tak for jeres bidrag til det kvindepolitiske arbejde og held og lykke
med vores arbejde fremover.

